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8.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

8.1.1	PŘÍRODNÍ	POMĚRY

Povodí Moravice se nachází na severovýchodě České 
republiky. Osou povodí o rozloze zhruba 900 km2 je tok 
Moravice dlouhý více než 100 km. Prameniště Mora- 
vice se nachází na úpatí hlavního hřebene Hrubého 
Jeseníku ve Velkém kotli na jihovýchodním úbočí Vyso- 
ké hole v nadmořské výšce přes 1130 m n. m. Na horním 
toku Moravice směřuje jihovýchodním směrem do Malé 
Morávky, kde se do ní zleva vlévá Bělokamenný potok. 
Odtud pokračuje na jih. Těsně před Velkou Štáhlí se do 
Moravice vlévá její nejvýznamnější pravostranný přítok 
Podolský potok, který pramení na úpatí Břidličné hory 
a odvodňuje oblast Rýmařovska. Od města Břidličná 
teče Moravice východním až jihovýchodním směrem. 
V úrovni zátopy Slezské Harty se vlévá Černý potok, 
který odvodňuje oblast Bruntálska. Pod Podhradím se 
Moravice stáčí k severovýchodu směrem k Hradci nad 
Moravicí a Opavě. Východně od Opavy, v nadmořské 
výšce asi 240 m n. m., se vlévá do stejnojmenného toku 
coby její nejvýznamnější přítok.

Celé území, protažené převážně západovýchodním 
směrem, je možné rozdělit na základě charakteru relié- 
fu do tří částí. Horní část povodí zaujímá jihovýchodní 
část Hrubého Jeseníku s okrajem Hanušovické vrcho-
viny. Reliéf je zde členitý, horský, s výraznými vrcholy  
a hlubokými údolími. Vzhledem ke geologickým podmín- 
kám probíhalo v tomto území rudné hornictví. Střední 
část povodí je možná shora ohraničit obcemi Dolní 
Moravice a Stará Ves, zdola městem Hradec nad Mora- 
vicí. Tato oblast tvoří centrální část Nízkého Jeseníku  
s typickým rozsáhlým vyzdviženým a převážně relativ- 
ně mírně zvlněným povrchem rozčleněným výrazným 
údolím Moravice a jejích přítoků. Údolí Moravice bylo 
v příhodných profilech využito k vybudování údolních 
nádrží – Slezské Harty a Kružberku spolu se záchyt- 
nou nádrží Lobník a vyrovnávací nádrží v Podhradí.  
V Hradci nad Moravicí se údolí začíná rozevírat a přechá- 
zí v převážně pahorkatinný až nížinný reliéf Opavské 
pahorkatiny charakteristický pro nejnižší část povodí. 
Do Moravice se zde ještě vlévá řeka Hvozdnice, jež 
odvodňuje oblast mezi Horním Benešovem a Opavou. 
Různorodost přírodních podmínek v jednotlivých oblas-
tech byly určující pro charakter hospodaření v krajině, 
a tedy způsob jejího postupného přetváření.

8.1.2	SOCIOEKONOMICKÉ	POMĚRY	
	 A	HISTORICKÉ	KONSEKVENCE

Z hlediska obyvatelstva je povodí Moravice ve srov- 
nání s jinými regiony České republiky převážně řídce 
osídleno. To je dáno geografickými podmínkami a tím, 
že průběh toku Moravice neleží v žádném komunikač- 
ním směru. Územím pouze procházejí dvě významné 
komunikační linie, a to bývalá císařská silnice s poš- 
tovním provozem (od 17. století) Olomouc – Šternberk 
– Moravský Beroun – Dvorce – Opava a silnice Olomouc 
– Krnov – Wrocław, ke kterým přibyla ještě železniční 
trať mezi Olomoucí, Bruntálem, Krnovem a Opavou 
vybudovaná v 70. letech 19. století. 

Významnou roli z pohledu dnešního osídlení však 
sehrály zejména historické události. Povodí Moravice 
totiž spadá do oblasti tzv. Sudet, která byla po staletí 
osídlena převážně obyvatelstvem německé národ- 
nosti. Určitou výjimku v tomto ohledu představuje 
východní část povodí v okolí Opavy, kde převažovalo 
obyvatelstvo české národnosti (Statistický lexikon obcí  
v Republice československé, 1935; Růžková, Škrabal  
a kol., 2006). V důsledku událostí druhé světové války 
a následnému odsunu německého obyvatelstva v le- 
tech 1945–1946 došlo k zásadní početní a strukturál-
ní proměně obyvatelstva (Tab. 8-1) (Staněk, 1991). 
Původní obyvatelstvo bylo sice částečně nahrazováno 
českou populací z vnitrozemských oblastí, ale odliv 
obyvatelstva byl tak masivní, že se nepodařilo jej kom- 
penzovat (Káňa, 1976; Čapka, Slezák, Vaculík, 2005). 
Navíc nově příchozí nebyli nijak mentálně navázáni na 
daný region a často též neměli znalosti a předpoklady 
pokračovat v místní výrobní tradici. Uvedená socio- 
ekonomická proměna struktury obyvatelstva tak za- 
příčinila masivní výrobní diskontinuitu. 

Výroba v Sudetech prošla v následujících dekádách 
reorganizací a restrukturalizací v rámci socialistického 
plánovaného hospodářství. Souběžně s tím se z kolek-
tivní paměti vytratilo povědomí o historickém kontex-
tu zdejších řemeslnicko-živnostenských a průmyslo- 
vých provozech z před-, resp. meziválečného, období 
(Havlíček a kol., 2022). 



soudní 
okres

1930 1950 změna [%]

celkem Němci [%] celkem 1930–1950

Rýmařov 27227 98,3 20947 –23,1

Bruntál 23339 97,3 17447 –25,2

Horní 
Benešov 15176 97,5 6992 –53,9

Dvorce 11297 98,4 8887 –21,3

Vítkov 14151 79,4 9542 –32,6

Opava 77968 34,3 89737 +15,1

Zdroje dat: Statistický lexikon obcí v Republice československé, 1935; 
Růžková, Škrabal a kol., 2006.

8.1.3	ROZDĚLENÍ	DLE	ZPŮSOBU	HOSPODAŘENÍ

Z pohledu přírodních zdrojů a způsobu hospodaření  
v krajině je možné povodí Moravice rozdělit na dvě 
oblasti. Dělicí linie mezi nimi probíhá zhruba v úrovni 
soutoku Moravice a Černého potoka u bývalé obce 
Karlovec (tj. mezi kótami Slunečná [800 m n. m.] –  
Velký Roudný [780 m n. m.] – Zadní vrch [712 m n. m.] 
jihovýchodně od Bruntálu). 

8.1.3.1 Oblast horního toku
V horní části povodí Moravice vznikla, primárně 

pravděpodobně v souvislosti s těžbou drahých kovů  
a zpracováním rud, největší centra osídlení. Na Černém 
potoce Bruntál, mimo Prahu nejstarší město u nás za- 
ložené snad už v počátcích 13. století, a jihozápadně 
na Podolském potoce o něco mladší Rýmařov. 

Tab.	8-1 Vývoj populace vybraných bývalých soudních 
okresů v období 1930–1950.
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Obr.	8-1 Povodí Moravice se souborem identifikovaných vodohospodářských objektů a lokalizací dílčích ohnisek zájmu 
(zpracoval VÚV TGM).
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Význam výroby elektřiny ve vodních elektrárnách 
výrazně poklesl po druhé světové válce jednak v sou-
vislosti s již zmíněným odsunem německého obyvatel-
stva a všemi jeho důsledky, a jednak s rozšiřováním 
jednotné energetické sítě. A tak většina vodních elek-
tráren zanikla. Ke konci 70. let však narůstala poptávka 
po energii, a tak v průběhu 80. let docházelo k postupné 
obnově některých elektráren a do té doby většinou 
nevyužívaných náhonů a dalších zařízení, z nichž většina 
funguje dodnes. Minimálně ve dvou případech vznikly 
vodní elektrárny nové – v Malé Morávce a ve Staré Vsi. 

8.1.3.2 Oblast středního a dolního toku
Pro tuto oblast je charakteristický mírně zvlněný 

vyzdvižený reliéf Nízkého Jeseníku s hluboce zařízlým 
údolím Moravice a jejich přítoků (Obr. 8-4). Ve srovnání 
s jinými obdobně velkými toky v České republice má 
Moravice značný podélný sklon při dostatečné vod- 
nosti. Příhodné konfigurace terénu bylo využito k vy-
budování dvou velkých údolních nádrží – staršího  
Kružberku a mladší výše ležící Slezské Harty. Pro kraji- 
nu Nízkého Jeseníku a sousedních Oderských vrchů  
byla určující těžba břidlice, která se na některých mís-
tech zachovala dodnes (např. důl ve Lhotce u Vítkova).  

Moravice a její přítoky odvodňující jihovýchodní část 
Hrubého Jeseníku jsou velmi vodné a již v minulosti 
podél nich lze předpokládat existenci rozmanitých 
účelových vodohospodářských objektů, které měly 
vazbu na těžbu a zpracování rud (hamry, stoupy, vodní 
čerpadla) a těžbu a zpracování dřeva (pily – Stará Ves, 
papírny – Stará Ves, Janovice, u Rýmařova, Dolní Mo- 
ravice, Malá Morávka), jak dokládají i náhony zobraze- 
né na starých mapách a jejich pozůstatky v terénu  
(Obr. 8-2). Nelze ani vyloučit existenci běžných obilních 
mlýnů nebo objektů pro zpracování lněných tkanin, 
provozovanou v přirozeně lnářském kraji (Rýmařov, 
Bruntál).

Paleta vodohospodářských objektů se v průběhu 
času proměňovala. Jedním z impulsů bylo přesunutí 
tkalcovských mistrů majitelem janovického panství 
hrabětem Harrachem ze Šluknova do Janovic. Na pře- 
lomu 18. a 19. století byla těžba rud a jejich zpraco- 
vání utlumována a region Rýmařovska a Bruntálska se 
proto přeorientovával na lnářství, takže zde vznikaly 
například bělidla, valchy či barvírny, a to buď nově, 
nebo přeměnou jiných starších zařízení. V Rýmařově 
i v Bruntále se v 19. století dominantně rozvíjely tex-
tilní podniky. Jiná průmyslová odvětví se sice zde 
zachovala, ale textilní průmysl je svým významem 
převyšoval. Konkrétně v případě pily ve Staré Vsi při 
soutoku Podolského a Stříbrného potoka docházelo 
v 2. polovině 19. století k rozvoji vodohospodářské 
infrastruktury – klauz, úprav koryt a systému náhonů 
– umožňující splavování dřeva z oblastí těžby v horních 
částech povodí obou uvedených toků. Tento systém 
byl užíván až do počátku 20. století, i když v tomto 
období již narůstal význam uhlí jako hlavní energetické 
suroviny. 

 

 Dostatečné vodnosti a velkého spádu na místních 
tocích bylo využíváno k vodnímu pohonu. Zprvu pro- 
střednictvím vodních kol, později doplňovaných či na- 
hrazovaných parními stroji, dieselovými motory a tur-
bínami. Zpočátku se jednalo o čistě mechanický pohon, 
ale brzy začala být tato zařízení využívána k výrobě 
elektrické energie, kterou byly zásobovány jak samot-
né výrobní podniky, tak i okolní obce (Obr. 8-3). 

 

Obr.	8-2 Pozůstatek koryta náhonu s opevněním bře-
hu z břidlice u Malé Štáhle (foto Martin Caletka, 2021).

Obr.	8-3 Historický snímek strojovny malé vodní elekt- 
rárny z roku 1900, k. ú. Janovice č. p. 8 (Zemský archiv 
v Opavě, pobočka Olomouc). 



Charakter krajiny i toku se výrazně mění pod Hradcem 
nad Moravicí, kde se úzké říční údolí široce rozevírá  
do mírně zvlněné zemědělsky využívané pahorkatiny  
s plochou nivou Moravice. V minulosti existovaly v této 
nejnižší části povodí rybníky, které však postupně za-
nikly. Větší počet rybničních kaskád vznikl také v dílčím 
povodí Hvozdnice (na Hvozdnici jižně od Slavkova, na 
Litultovickém potoce u Litultovic a Dolních Životic).

V oblasti středního a dolního toku fungovaly na řadě 
náhonů vodohospodářské objekty odpovídající převáž- 
ně zemědělskému charakteru této oblasti (obilní mlýny, 
přádelny lnu, výjimečně i jiné). Jejich koncentrace byla 
vzhledem k řidšímu osídlení oproti hornímu toku menší. 

Dominantou středního toku se staly lázně Jánské 
Koupele (Bad Johannisbrunn) zbudované na počátku 
19. století při léčivých pramenech známých nejméně 

Obr.	8-4 Údolí Moravice pod Slezskou Hartou s typickým reliéfem Nízkého Jeseníku (foto Radek Bachan, 2021).

Obr.	8-5 Areál lázní v Jánských Koupelích na kolorované pohlednici z roku 1903 (SOkA Opava).
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od 17. století. Největšího rozmachu zaznamenaly na 
počátku 20. století (Obr. 8-5), kdy hraběcí rodina Razu-
movských, jimž lázně patřily, nechala lázně rozsáhle 
zmodernizovat. V poválečném období byl areál lázní 
znárodněn a jako léčebné, později rekreační, zařízení 
fungoval až do počátku 90. let. Od roku 1994 jsou 
všechny budovy opuštěné, neudržované a v současné 
době ve velmi špatném stavu.

Průmyslový rozvoj této oblasti začal až po 2. polovi- 
ně 19. století. Významnou stopu v tomto regionu zde 
zanechal úspěšný podnikatel Karl Weisshuhn (1837–
1919), který nechal zbudovat papírnu v Anenském údolí 
(Annatal) nedaleko Podhradí, do které byla voda  
z Moravice přiváděna tunelem vylámaným ve skále.  
Na konci 80. let 19. století se rozhodl přemístit papírnu 
níže po proudu do míst, která by poskytovala lepší 
podmínky pro využití „moderní“ elektrické energie,  
s níž se seznámil při své americké cestě. A tak vznikla 
papírna v Žimrovicích a spolu s ní také cca 3,5 km dlou-
hý vodní náhon sloužící k přívodu vody jako takové,  
plavení dřeva, pohonu zařízení v továrně a později i po- 
honu vodní elektrárny.  Papírna i náhon fungují dodnes. 

Po druhé světové válce (konkrétně v letech 1948–
1955) byla v údolí Moravice vybudována nádrž Kruž- 
berk (ve stejném místě ji plánoval v roce 1911 již zmiňo- 
vaný K. Weisshuhn) spolu s menší nádrží Lobník. Kruž- 
berská nádrž měla mít původně energetické využití, ale 
s ohledem na rostoucí potřebu pitné vody pro nedale-
ko prudce se rozvíjející ostravskou aglomeraci a její okolí, 
byl hlavní účel přehodnocen a nádrž je dodnes využí- 
vána jako zásobárna a zdroj pitné vody. Voda odebíraná 
z nádrže je vedena potrubím do úpravny v Podhradí  
u Vítkova napojené na Ostravský oblastní vodovod.  
Pro regulaci průtoku řeky v souvislosti se zvýšeným 
odběrem vody vznikla u Podhradí vyrovnávací nádrž. 

Požadavky na vodu pro potřeby průmyslu a obyvatel 
se však stále zvyšovaly, a proto se už od 60. let uvažo- 
valo o stavbě další nádrže. V roce 1987 byla zahájena 
stavba Slezské Harty.

Podobně jako horní část povodí byla střední a v menší 
míře i dolní část negativně ovlivněna důsledky spole- 
čensko-hospodářskými změnami v poválečném období. 
Mnoho pozůstatků vodohospodářských objektů zmi- 
zelo v souvislosti se stavbou údolních nádrží. Od konce 
80. let je ale i v této oblasti patrná snaha o obnovu 
některých vodních děl za účelem provozování vodních 
elektráren – např. ve Starých Těchanovicích (Obr. 8-6), 
Hradci nad Moravicí, Opavě-Kylešovicích či v Opavě- 
-Komárově. O obnově vodní elektrárny se v současnos-
ti uvažuje také v bývalém Dvoreckém mlýně v Bílčicích. 
Mezi relativně nové vodní elektrárny je nutno počítat 
také tu umístěnou v hrázi Kružberka, protože byla zříze-
na až v 90. letech.

8.1.4	SOUČASNÁ	PAMÁTKOVÁ	OCHRANA		
	 VODOHOSPODÁŘSKÝCH	OBJEKTŮ

V povodí Moravice je památkově chráněných po- 
měrně velké množství venkovských domů a usedlostí, 
soustředěných zejména v povodí Bělokamenného po- 
toka, na horním toku Moravice a v povodí Podolského 
potoka. Památková ochrana se zde soustřeďuje pře- 
devším na původní obytné domy majitelů různých typů 
provozoven, přičemž samotné objekty provozů (drá- 
tovny, valchy, bělidla, hamry, hutě, pily, vodní mlýny) 
se nedochovaly, nebo byly výrazně přestavěny. Pa- 
mátkově chráněné venkovské domy v Malé Morávce 
reprezentují dochovanou ucelenou vesnickou zástavbu 
tzv. východosudetského jesenického typu. Ve vesnické 
památkové zóně Stará Ves – Žďárský potok je rovněž 
chráněna vesnická zástavba jesenického typu, která je 
spjatá s dřevařskou a uhlířskou minulostí.

Významným památkově chráněným objektem z po-
hledu vodního hospodářství je Úpravna vody ve Vítko- 
vě-Podhradí, která je součástí funkčního celku Ostrav- 
ského oblastního vodovodu a patří k největším úprav- 
nám vody v ČR. Budována byla v letech 1954 až 1962 
současně s vodním dílem Kružberk. V souvislosti s její 
památkovou ochranou je nutno podotknout, že pozor-
nost památkové péče si vysloužila zejména z důvodu 
osazení monumentálních kamenných reliéfů na téma 
vody od významného sochaře Vincence Makovského 
na průčelí vstupní části. I samotná budova úpravny vody 
však představuje hodnotnou moderní průmyslovou 
architekturu, které autorem je architekt Cyril Kainar.

Dalším památkově chráněným souborem objektů, 
který má spojitost s vodním hospodářstvím, je kultur- 
ní památka Jánské Koupele zahrnující lázeňské léčeb- 
né pavilony, budovy a prameny Marie a Pavla. Areál  
s objekty je převážně v havarijním stavu a objekty byly 
zapsány do Seznamu ohrožených nemovitých pamá- 
tek. Pozornost si zaslouží objekt pramene Marie, který 
byl postaven v roce 1898 podle projektu vídeňského 
architekta Ludwiga Tischlera (Památkový katalog, 2022). 
Po celkové rekonstrukci v roce 2004 stojí na jeho místě 
kopie s původními vstupními dveřmi.

8.2 POVODÍ PODOLSKÉHO POTOKA 
 A HORNÍ MORAVICE

8.2.1	CHARAKTERISTIKA	ÚZEMÍ

Vymezené území zaujímá jihovýchodní část Hrubé- 
ho Jeseníku a západní okraj Nízkého Jeseníku. Předsta- 
vuje nejzápadnější a zároveň nejvýše položené partie 
povodí Moravice. Jeho osami jsou Podolský potok  
a Moravice nad jejich soutokem u Velké Štáhle).



Prameniště Moravice se nachází severněji ve Vel- 
kém kotli na úpatí Vysoké hole ve výšce přibližně  
1130 m n. m. Moravice teče nejprve jihovýchodním 
směrem do Karlova pod Pradědem, kde se do ní zpra-
va vlévá Kotelný potok. V Malé Morávce v úrovni sou-
toku s Bělokamenným potokem se její směr mění na 
jižní až k soutoku s Podolským potokem. 

Pro způsob hospodaření a využívání krajiny byly 
určující zdejší přírodní podmínky, jmenovitě dostupnost 
dřeva, zásoby rud a vodnost vodních toků, které byly 
využívány jednak pro dopravu vytěženého dřeva,  
jednak pro pohon různých zařízení. Často přitom bylo 
využíváno důmyslných vodohospodářských systémů 
vytvářejících funkční celky, jejichž části se na mnoha 
místech dochovaly dodnes. 

Mezi nejstarší známé na vodu vázané provozy patřily 
papírny, pily a mlýny. V prvních dekádách 18. století se 
v této oblasti ve větší míře rozvíjelo železářství opírající 
se o systém báňských závodů v majetku rodu Harrachů. 
Významným odvětvím bylo také zpracování lnu, neboť 
do oblasti Janovic byli z Čech přesunuti tkalci a díky tomu 
se na Rýmařovsku později rozvíjel textilní průmysl.

Jako palivo bylo zpočátku v průmyslových závodech 
využíváno dřevo z místních lesů, částečně používané 
také k výrobě dřevěného uhlí v místních milířích, ale  
s rozvojem těžby černého uhlí na Ostravsku a možnos-
tí jeho levné dopravy význam dřeva postupně klesal.

Přesto v 2. polovině 19. století vznikl nad Starou Vsí 
systém nádrží (klauz), které sloužily k řízenému zvyšo- 
vání průtoků ve vodotečích a splavování vytěženého 
dřeva k pile ve Staré Vsi. Tyto nádrže byly využívány až 
do počátku 20. století. 

Díky technickému pokroku a rostoucím energetic- 
kým nárokům začala být již v 1. polovině 19. století 
starší vodní kola doplňována či nahrazována jinými typy 
pohonu (parními či naftovými). Ke konci 19. století 
začaly být často využívány vodní turbíny. Ty zpočátku 
soužily k mechanickému pohonu strojů, ale brzy již 
vyráběly elektřinu využívanou ve vlastních výrobních 
areálech. Později zásobovaly elektřinou i některé obce 
v okolí. Zejména po druhé světové válce však význam 
vodních elektráren klesal s tím, jak se jednotlivé obce 
napojovaly na jednotnou energetickou síť. 

Významným momentem ve vývoji v tomto regionu 
byl odsun původního německého obyvatelstva po 
druhé světové válce, konfiskace majetku a nástup 
socialismu v roce 1948. Jak vyplývá ze sčítání lidu  
v letech 1930 a 1950, ve většině obcí došlo vlivem 
odsunu k výraznému poklesu počtu obyvatel, který se 
nepodařilo kompenzovat ani cíleným dosídlováním 
převážně českého obyvatelstva z vnitrozemí. Určitou 
výjimku v tomto tvořila některá průmyslová centra, 
kde byly v rámci socialistické ekonomiky cíleně za- 
chovány výrobní kapacity. To se týká zejména Rýma- 
řova a blízké Břidličné (dříve Frýdlantu nad Moravicí). 
Ve svém důsledku však popsané události znamenaly 
přerušení dlouhé výrobní tradice a po materiální strán- 
ce destrukci, v lepších případech přeměnu, bývalých 
vodohospodářských objektů na obytná či rekreační 
zařízení. Ztráta výrobního charakteru jednotlivých 
objektů byla často spojena s likvidací systému náho- 
nů, zejména v exponovaných lokalitách turistických 
center (Karlov, Malá Morávka) či v městském prostředí 
(Rýmařov).

Zhruba od konce 70. let je patrný rostoucí zájem  
o obnovu činnosti malých vodních elektráren v sou- 
vislosti s rostoucí poptávkou po elektrické energii. 
Zejména od konce 80. let dochází k obnovování do té 
doby převážně nevyužívaných náhonů, vzdouvacích  
a odběrných zařízení i samotných turbín, a to ve větší 
míře na Podolském potoce, v menší míře i na Moravici. 
Tyto elektrárny v naprosté většině případů fungují do 
současnosti. Kromě nich je ale možné nalézt řadu 
vodohospodářských staveb, z nichž některé jsou do- 
dnes v provozu (např. část náhonu při soutoku Mora- 
vice a Bělokamenného potoka v Malé Morávce, popř. 
systém náhonů s vyrovnávací nádrží nedaleko souto- 
ku Podolského a Stříbrného potoka u Anenské huti  
ve Staré Vsi), z jiných se dochovaly pouze pozůstatky 
(např. soustava klauz nad Starou Vsí).

 
Obr.	8-6 Výrobní štítek obnovené turbíny malé vodní 
elektrárny v bývalém mlýně ve Starých Těchanovicích 
(foto Miriam Dzuráková, 2019).

Podolský potok pramení na jihovýchodním úpatí 
Břidličné hory v nadmořské výšce asi 1190 m n. m.  
a stéká Žďárským žlebem směrem k jihu po soutok se 
Žlutým potokem odvodňujícím oblast rašeliniště na 
Skřítku. Poté se jeho směr mění na jihovýchodní a po- 
kračuje do Žďárského Potoka a Staré Vsi, kde se stéká 
se Stříbrným potokem, který pramení poblíž bývalé 
chaty Alfrédka, a následně Rýmařovem k Velké Štáhli. 
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8.2.2	VODOHOSPODÁŘSKÝ	SYSTÉM	STARÉ	VSI

Vysoká vodnost toků, velká lesnatost a ve své době 
bohatá naleziště nerostných surovin (zejména železa) 
v okolí Staré Vsi daly vzniknout řadě hutnických, žele- 
zářských a dřevozpracujících provozů využívajících  
vodu k pohonu zařízení, nebo pro technologické účely 
(Obr. 8-7).

Pravděpodobně nejstarším provozem ve Staré Vsi 
byla dnes již neexistující papírna, zřízená i s náhonem 
roku 1682 a prožívající konjunkturu zejména během 
18. století. Její výroba byla utlumena v polovině  
19. století. Tehdy byla do provozu uvedena strojírna – 
tzv. Annenská huť – původně válcovna harrachovských 
železáren. Z důvodu vyšších nároků na sílu vodního 
pohonu vznikla nad objektem protáhlá nádrž zásobo- 
vaná štolovým náhonem z Podolského potoka o délce 
asi 700 m a náhonem s otevřeným korytem ze Stříbr- 
ného potoka. Odtud je betonovým korytem voda ve-
dena ke kašně, z níž odchází podzemním přivaděčem 
k pohonné jednotce (Obr. 8-8).

Obr.	8-7 Schéma vodohospodářské soustavy a jednotlivých objektů při soutoku Podolského a Stříbrného potoka ve 
Staré Vsi (zpracoval Martin Caletka). 

(A) (B)

	Obr.	8-8 Část vodohospodářského komplexu Anenské 
huti ve Staré Vsi – (A) náhon od Stříbrného potoka,  
(B)	betonové koryto přivádějící vodu ke kašně malé 
vodní elektrárny (foto Martin Caletka, 2021).



Získaný několikametrový spád umožňoval fungo- 
vání strojírny (válcovny) i dalších navazujících výrob- 
ních objektů a dnes jej využívá malá vodní elektrárna. 
Odpadní voda byla odváděna podzemní štolou do vy-
rovnávacího rybníka v blízkosti obou potoků, který 
sloužil jako zásobárna vody pro nadlepšování průtoku 
pro provoz pily. Pohon vodním kolem byl nahrazen 
Francisovou turbínou o síle 150 koňských sil. Po válce 
provoz přestal fungovat a byl zdemolován.

Pila dodnes fungující při soutoku Podolského a Stříbr- 
ného potoka byla původně zásobována vodou z obou 
zmíněných potoků. Postupně budovaný systém vyrov- 
návací nádrže a náhonů představoval důmyslné dílo, 
kde bylo díky přemosťovacím vantrokům možné posi- 
lovat tok vody v jednotlivých náhonech.

Pilu původně pohánělo vodní kolo, doplněné roku 
1872 lokomobilou a v roce 1923 nahrazené Francisovu 
šachtovou podvojnou turbínu. Dodnes fungující pila 
je zásobovaná energií z novodobé malé vodní elek-
trárny. Soustavu provozů ve Staré Vsi tvořila dále  
tzv. Terezina huť (drátovna, stoupa, později železárna  
a výrobna armatur), vybavená od roku 1887 Girardo-
vou turbínou, jejíž poválečné osudy nejsou známy, 
podobně jako osudy tzv. Ferdinandovy hutě-drátovny, 
později řetězárny, jejíž pohon zajišťovala Francisova 
turbína. Dnes zde funguje malá vodní elektrárna,  
rekonstruovaná v roce 1956 (SOkA Bruntál, AO Stará 
Ves, kronika; SOkA Bruntál, OÚ Rýmařov; ZAO, poboč-

ka Olomouc, Vs Janovice, pozemková kniha Stará  
Ves; MÚ Rýmařov, MŘ MVE Ferdinandova huť 2010; 
Karel, 2010).

Nad Starou Vsí vznikly na Podolském potoce a jeho 
přítocích (Splavském a Stříbrném potoce) čtyři nádrže, 
které umožňovaly splavování dřeva z oblastí těžby  
k pile ve Staré Vsi. Jedna z těchto nádrží na Splavském 
potoce, nazývaná Pod Zvoničkou, byla v roce 2014 ob- 
novena tak, aby byl zachován její dobový ráz (Obr. 8-9). 
Z ostatních nádrží se dochovala jen torza, která je 
dodnes možné nalézt. Původní koryta potoků byla pro 
účely splavování dřeva upravována zejména odstra- 
ňováním velkých kamenů. Vzhledem k dlouhodobému 
nevyužívání toků k této činnosti však nejsou tyto úpra-
vy v terénu již patrné (MZA, indikační skica Žďárského 
Potoka).

8.2.3	ŘETĚZÁRNA	V	MALÉ	MORÁVCE

Širší oblast obce je největším železnorudným reví- 
rem na severní Moravě, využívaným již v 16. století.  
Již v roce 1618 jsou zde doloženy vysoké pece a řadí 
se tak k nejstarším na našem území vůbec (Myška, 
1992). Na konci 17. století v důsledku konkurence 
železářských hutí v sousedním Karlově (spadal pod 
komplex janovických železáren) byla zdejší výroba 
modifikována na výrobu drátů. Železárenský areál  
v polovině 19. století tvořila řetězárna, pila a brusírna. 
Od poloviny 19. století řetězárnu provozoval Franz 
Olbrich, později výrobu rozšířil o drátovnu a hřebíkár-
nu. Počátkem 20. století drátovnu převzala Akciová 
společnost pro kabely a dráty ve Vídni (Kabelfabrik  
und Drahtindustrie Actiengesellschaft Wien), která 
trojici vodních kol nahradila spirálovou turbínou  
o výkonu 58 KS. Turbínu s výkonem 14,4 KS, která 
nahradila jedno vodní kolo, využívala v řetězárně také 
firma rodiny Olbrichů. Před rokem 1914 byly oba 
výrobní areály propojeny pod akciovou společností. 
Nejvyššího objemu výroby a počtu zaměstnanců  
(420 osob) výrobní areál dosáhl ve 30. letech 20. století 
pod hlavičkou akciové společnosti Báňská a hutní. 
Železárenská výroba se zde udržela i po roce 1945. 
Stal se pobočným závodem, který v rámci reorgani- 
zací několikrát změnil svou příslušnost. Výroba řetězů 
byla ukončena v roce 1967, kdy v rámci poslední reor-
ganizace podnik přešel pod hlavičku Metalurgických 
závodů (Metaz) s centrálou v Týnci nad Svitavou a jeho 
produkce byla zaměřena na komponenty pro automo-
bilový průmysl. Železárenská výroba se zde udržela  
do současnosti (ZAO, Vs Sovinec, pozemková kniha; 
SOkA Bruntál, OÚ Rýmařov, vodní kniha; SOkA Bruntál, 
AO Dolní Moravice, kronika; MZA, Matrika výnosu 
pozemkového; MZA, Stabilní katastr).

Obr.	8-9 Průtočná část hráze obnovené klauzy na 
Splavském potoce (foto Martin Caletka, 2021).

70 POVODÍ  MOR AVICE  l   MART IN C AL E T K A ,  MIRIAM DZUR ÁKOVÁ ,  DAVID HONEK
 



HIS TORICKÉ VOD OHOSPODÁŘ SKÉ OB JEK T Y.  KRI T ICK Ý K ATALO G V Ý S TAV Y  71

Část výroby, kterou dříve zajišťovala rodinná firma 
Olbrich, byla po prodeji akciové společnosti v roce 1921 
přesunuta z Malé Morávky do sousedního Karlova,  
kde rodina Olbrichů provozovala drátovnu. Kovodělná 
firma Johann Olbrich byla po válce zrušena a v roce 
1947 stroje demontovány (SOkA Bruntál, MNV Karlov; 
Technické památky, 2002). Stalo se tak v důsledku ne-
dostatku vysídlených zaměstnanců a neúspěchu pro-
cesu dosídlení. Závod ovšem nebyl zrušen bez náhrady, 
výroba se přesunula na Slovensko v rámci programu 
industrializace této části republiky (Káňa, 1976).

K pohonu zařízení ve výrobním areálu v Malé Moráv-
ce bylo využíváno náhonu přivádějícího vodu ze vzdutí 
jezu přímo na soutoku Moravice a Bělokamenného 
potoka (Obr. 8-10). Jeho délka činila přibližně 670 m. 
Zřejmě v souvislosti s poválečnými změnami došlo  
k jeho zkrácení. V současnosti fungující náhon měří  
přes 400 m a probíhá v jeho původní trase. Funguje na 
něm novodobá elektrárna zbudovaná po roce 2000 
(Ulbrich, 2021). Elektřinu do veřejné sítě dodávají  
3 turbíny o celkovém výkonu 49 kW (ERÚ, 2022). 

 

8.3 VODÁRENSKÁ SOUSTAVA 
 OSTRAVSKÉHO OBLASTNÍHO 
 VODOVODU – OPAVSKÁ VĚTEV

8.3.1	POPIS	VÝZKUMNÉHO	ÚZEMÍ

Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější vodo-
hospodářský funkční celek v celém zájmovém území, 
který se nachází severozápadně od města Ostrava  
a většina území spadá do povodí řeky Moravice, resp. 
řeky Odry. Studovaná část tvoří pouze zlomek celé 
rozsáhlé vodárenské sítě, která se rozprostírá mezi 
Hrubým Jeseníkem a Moravskoslezskými Beskydy, 
pokrývá celou ostravskou aglomeraci a mnoho dalších 
měst a obcí v tomto regionu. Celý systém je ve správě 
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. 
Zájem byl zaměřen na část s pracovním názvem Opavská 
větev (Obr. 8-11), která je z celého systému nejstarší  
a nachází se zde významné stavby jak z pohledu vodo-
hospodářského, tak i památkářského.

Pro potřeby zpracování bylo území rozděleno na  
3 funkční celky:
I. funkční celek Slezská Harta (vodní dílo Slezská Har-
ta, malá vodní elektrárna, odběrný objekt),
II. funkční celek Kružberk (vodní díla Kružberk a Lob-
ník, malá vodní elektrárna, odběrný objekt, rybí hos- 
podářství),
III. funkční celek Podhradí (úpravna vody, malé vodní 
elektrárny Kružberk-Podhradí a Podhradí-úpravna, jez 
s malou vodní elektrárnou a odběrným objektem).

Jednotlivé funkční celky a stavby jsou vzájemně pro- 
pojeny a postupně na sebe navazují. Pokud se vezme  
v potaz současný stav, tak nejprve dochází k akumulaci 
vody ve vodním díle Slezská Harta, která posléze pře- 
pouští vodu do vodního díla Kružberk. Pro zvýšení jakos-
ti a zamezení pronikání znečištění (zejména splavenin) 
bylo vybudováno vodní dílo Lobník na toku Lobník  
před jeho zaústěním do hlavní nádrže. Odebíraná voda  
z Kružberka je pak vedena cca 7 km dlouhým potrubím 
do malé vodní elektrárny Kružberk-Podhradí, kde  je větší 
část vody převedena přímo na elektrárnu a poté zpět 
do řeky Moravice. Potřebné množství vody je však před-
nostně vedeno do úpravny v Podhradí, kde je upravena 
na vodu pitnou. Upravená voda je pak rozdělena do čtyř 
vodovodů a vedena severovýchodním směrem na Hra-
dec nad Moravicí a pak do Ostravy, jižním směrem na 
Fulnek a poté opět na Ostravu a severozápadním směrem 
do města Bruntál (VRV, 1984; Povodí Odry, 2005 a 2007).

Primární funkcí tohoto systému je samozřejmě vo- 
dárenství, nicméně stavby všech tří vodních děl (Slezská 
Harta, Kružberk a Lobník) mají za úkol i další funkce. 
Jednak zmíněná výroba elektrické energie, ale také pro-
tipovodňová, rekreační a další. Například protipovod- 

(A)

(B)

Obr.	8-10(A) soutok Moravice – 1 a Bělokamenného 
potoka – 2, vtok do náhonu – 3; (B) jez pod soutokem 
(foto Martin Caletka, 2021). 



ňová funkce vodního díla Slezská Harta se ověřila hned 
v prvních letech po zprovoznění nádrže, kdy v roce 1997 
pomohla přehrada zvládnout povodňovou situaci na 
Moravici, což bylo dáno v podstatě prázdným zásobním 
prostorem přehrady, která byla teprve rok před tím 
dostavena (Povodí Odry, 2007). Je nutné také zmínit, že 
stavba tohoto systému také přinesla řadu negativních 
dopadů, zejména se jedná o zatopení obcí a usedlostí 
při stavbě vodních děl a objevují se určité problémy se 
znečištěním povrchových vod díky akumulaci znečištění 
na vodních dílech. Celkově však toto území a celá vodo-
hospodářská soustava Oblastního vodovodu má velký 
pozitivní vliv na rozvoj celého regionu.

8.3.2	FUNKČNÍ	CELEK	VODNÍHO	DÍLA	SLEZSKÁ	
	 HARTA

Vodní dílo Slezská Harta (Obr. 8-12) je největším dí- 
lem v povodí řeky Odry s celkovým objemem nádrže 
218,7 mil. m3 vody a s rozlohou zátopy 870 ha. Samotná 
hráz je sypaná kamenitá s výškou 64,8 m a délkou hráze 
540 m. Délka zátopy je 9 km a největší šířka až 1,7 km. 
Stavba byla započata v roce 1987 a v roce 1997 byla 
dokončena, přičemž do roku 1998 trvalo napouštění 
přehrady, což bylo silně urychleno díky významné po- 
vodňové situaci v roce 1997. Primární funkcí nádrže je 
posílení níže položené nádrže Kružberk k zajištění jejího 
vodárenského účelu. Ze samotné nádrže se však také 
odebírá voda a to pomocí odběrné věže se čtyřmi výško- 
vými horizonty. Tato voda je vedena do nedaleké úpravny 

vody v Leskovci nad Moravicí, kde po úpravě na vodu 
pitnou je distribuována směrem na Bruntálsko. Součástí 
přehrady je malá vodní elektrárna se dvěma Franciso- 
vými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 3,05 
MW (Povodí Odry, 2007; POD, 2021). Tato údolní nádrž 
je dosud nejmladší nádrží v ČR (z roku 1997) a v průběhu 
jejího provozu došlo jen k malým úpravám, díky čemuž 
si drží svůj původní vzhled včetně strojního vybavení.

 

Obr.	8-11 Schéma vodárenské soustavy Ostravského 
oblastního vodovodu s vyznačeným zájmovým územím 
(SMVAK, 2021). 

Obr.	8-12 Vodní dílo Slezská Harta (foto Radek Bachan, 2021).
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8.3.3	FUNKČNÍ	CELEK	VODNÍCH	DĚL	KRUŽBERK	
	 A	LOBNÍK

Vodní dílo Kružberk (Obr. 8-13) bylo budováno v le- 
tech 1948 a stavba byla dokončena v roce 1955, při- 
čemž vlastní využití nádrže bylo spuštěno až po roce 
1958 po dokončení tlakového přivaděče do Ostravy. 
Jedná se o nejstarší a zároveň nejvyšší betonovou  
hráz v povodí Odry. Vodní dílo tvoří tížná betonová  
hráz s obloukovým zakřivením s délkou koruny 280 m 
a výškou hráze 32,6 m. Hráz má dvě spodní výpusti  
a jeden bezpečnostní přeliv, který má pět hrazených 
přelivných polí. Dohromady jsou schopny převést až 
530 m3/s během povodní (Q1000 = 405 m3/s). Objem 
nádrže je 35,56 mil. m3 vody a zatopená plocha je  
286 ha. Délka zátopy je cca 9 km. Odběr vody se provádí 
ve dvou výškových úrovních, odběrný objekt je umístěn 
na pravém břehu asi 60 m od hráze. V roce 1991 byla 
přehrada osazena dvěma Bánkiho turbínami o celkovém 
instalovaném výkonu 2x100 kW, které byly v roce 2003 
nahrazeny jednou Francisovou turbínou s výkonem  
0,4 MW. Pod hrází se nachází provoz rybího hospodářst-
ví, které využívá zvýšeného spádu vody a následného 
prokysličení pro chov ryb (Povodí Odry, 2005).

Podobně jako ostatní nádrže je stále funkční a slouží 
hlavnímu původnímu účelu, tedy jako zásobárna vody 
pro vodárenské využití. V průběhu času však došlo k vý- 

raznějším rekonstrukcím, což je vidět především na 
samotném tělese hráze, zejména na koruně hráze,  
která byla v nedávné době opravena. Je potřeba zmínit, 
že během rekonstrukcí byla velká snaha využít obdob-
ných materiálů kvůli zachování autenticity díla, což je 
zřetelné zejména na manipulačních věžích (Obr. 8-14). 
Z architektonického hlediska právě tyto věže jsou  
cenné, evokující tzv. bruselský styl.

 

Obr.	8-13 Vodní dílo Kružberk (foto Radek Bachan, 2021).

 
Obr.	8-14  Vodní dílo Kružberk – manipulační věže (foto 
Radka Račoch, 2021).



Součástí funkčního celku je také vodní dílo Lobník 
(Obr. 8-15) na stejnojmenném toku, který tvoří pravo- 
stranný přítok do vodního díla Kružberk. Tato nádrž má 
za úkol zadržení splavenin, zpoždění povodňové vlny, 
zlepšení vodohospodářské bilance v nádrži Kružberk  
a také převedení komunikace. Stavba vodního díla byla 
provedena v letech 1952 až 1957 a je tvořena 19,6 m 
vysokou sypanou hrází s bočním bezpečnostním pře-
livem a dvěma spodními výpustěmi. Celkový objem 
nádrže je 1,29 mil. m3 vody (Povodí Odry, 2005). Nádrž 
je opatřena nejstarší sypanou hrází v povodí Odry a je 
oboustranně zatopená. Zajímavá je také snaha o deko-
rativní využití betonu na přelivném objektu a manipu-
lační věži.

8.3.4	FUNKČNÍ	CELEK	ÚPRAVNY	VODY	
	 V	PODHRADÍ,	MALÉ	VODNÍ	ELEKTRÁRNY	
	 KRUŽBERK-PODHRADÍ	A	JEZU	PODHRADÍ

Úpravna vody v Podhradí (část obce Vítkov; Obr. 
8-16) patří k největším úpravnám vody v ČR s výrobní 
kapacitou 2 700 l/s. Úpravna byla budována v letech 
1954–1962 současně s vodním dílem Kružberk. S touto 

nádrží je propojena 6,7 km dlouhou štolou, která přivádí 
surovou vodu na úpravnu, kde se upravuje pro pitné 
účely a dále je distribuována pomocí čtyř hlavních 
vodních řadů převážně na Ostravsko, ale také do okolí 
Fulneku, Bruntálu a na Přerovsko. V roce 2014 byla  
v úpravně instalována malá vodní elektrárna využíva- 
jící hydroenergetický potenciál k výrobě elektrické 
energie, která je dále využívána pro samotný provoz 
úpravny vody. Přebytky vyrobené elektrické energie 
jsou předávány dále do energetické distribuční sítě 
(ČVVS, 1972; SMVAK, 2021).

Úpravna je koncipována do dvou symetrických linek, 
díky čemuž v půdorysu připomíná tvar letadla. Histo- 
rická část budovy reprezentuje průmyslovou technic- 
kou architekturu od architekta Kainara. Stavba je tvoře-
na železobetonovým skeletem s cihelnými vyzdívkami. 
Fasádu budovy zdobí rozsáhlý reliéf od národního 
umělce Vincence Makovského z let 1961–1964 z cyklu 
„Voda v Našem životě“ (Obr. 8-17). V průběhu času byla 
úpravna mnohokrát rekonstruována a modernizová- 
na (zejména v technologické části), ale byla zde snaha 
o zachování původní podoby stavby (ČVVS, 1972;  
SMVAK, 2021).

Obr.	8-15 Vodní dílo Lobník (foto Miriam Dzuráková, 2021).
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Součástí tohoto funkčního celku je také jedna z nej- 
výkonnějších malých vodních elektráren v povodí 
Moravice, Kružberk-Podhradí (Obr. 8-18). Je instalová-
na na konci 6,7 km dlouhého přivaděče vody z vodní- 
ho díla Kružberk a využívá zde cca 70m spádu vody. 

Obr.	8-16 Úpravna vody v Podhradí (foto Radek Bachan, 2022).

 
Obr.	8-17	Úpravna vody v Podhradí – reliéf od V. Ma-
kovského (foto Miriam Dzuráková, 2019).

Celkový instalovaný výkon činní 4,1 MW a je zde instal-
ována jedna Francisova turbína. Budova elektrárny  
byla v posledních letech rekonstruována a současně 
patří soukromému subjektu (Povodí Odry, 2005; POD, 
2021).

 

Obr.	8-18 MVE Kružberk-Podhradí (foto Miriam Dzu- 
ráková, 2021). 



Malá vodní elektrárna Jez Podhradí je tvořena jezo- 
vým objektem s výškou 6,5 m, jehož přelivná hrana je 
opevněna betonem a kamennou dlažbou (Obr. 8-19). 
Na levém břehu je umístěna malá vodní elektrárna, 
která byla v roce 2004 zrekonstruována a současný 
instalovaný výkon elektrárny činí 0,183 MW. Na pravém 
břehu je umístěna záložní čerpací stanice do úpravny 
vody v Podhradí s kapacitou 1 m3/s. Primárním účelem 
jezu je však vyrovnávání odtoku ze špičkující malé vod-
ní elektrárny Kružberk-Podhradí (Povodí Odry, 2005).

8.4 WEISSHUHNŮV PAPÍRENSKÝ 
 NÁHON

8.4.1	HISTORICKÝ	KONTEXT	VZNIKU	
	 PAPÍRENSKÉHO	NÁHONU

V roce 1891 byla v Žimrovicích (dnes součást Hradce 
nad Moravicí) uvedena do provozu papírna, za jejímž 
vznikem stál Karl Weisshuhn (Obr. 8-20). Připojila se  
tak k dosavadním devíti papírnám s charakterem to- 
várny a dalším šesti továrnám, které byly v roce 1885 
evidovány jako producenti papíroviny v Slezsku (Ja- 
nák, 1999). Slezsko tak, co do objemu výroby, předčilo 
i moravskou produkci papíru. Papírna v Žimrovicích 
náležela ke stabilním, silným podnikům po celé  
20. století a je funkční i v současnosti, i když v průběhu 

Obr.	8-19	MVE jez Podhradí (foto Radek Bachan, 2022).

Obr.	8-20 Portrét 
Karla Weisshuhna 
(SOkA Opava).

času se měnil její sortiment dle aktuální poptávky a od 
roku 1972 bylo dřevo jako vstupní surovina nahrazeno 
sběrným papírem.

Karl Weisshuhn patřil k nejvýznamnějším průmyslní- 
kům a stavebním podnikatelům Slezska a severní Mora-
vy. Na přelomu 19. a 20. století zásadně ovlivnil vývoj 
regionu kolem řeky Moravice. Jeho životním dílem a také 
nejvýkonnějším podnikem se stala žimrovická papírna, 
jejíž promyšlená koncepce a unikátní technologické 
řešení s mnohoúčelovým využitím vodní energie umož- 
nila konkurenceschopné přetrvání až do současnosti.
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V roce 1888 požádal geodety o zaměření a zpraco- 
vání projektu náhonu. Ti však považovali dílo za nerea- 
lizovatelné, a to z důvodu složitých terénních poměrů 
ve strmých skalnatých svazích, kudy měl zamýšlený 
náhon vést. V zimě na přelomu let 1888/89 tak sám se 
svými syny uskutečnil zaměření svahů pomocí nivela- 
ce, propočet dosažitelného spádu a projekt předložil 
na jaře 1890 Okresnímu hejtmanství v Opavě k vodo-
právnímu řízení (SOkA Opava, Sonnek L., kronika).

Návrh projektu (Obr. 8-21) sestával z 3,6 km dlouhé- 
ho horního náhonu, který se odpojoval od řeky Mora- 
vice u jezu u Kozího hřbetu, samotného tělesa jezu se 
stavidly, tří tunelů (první z nich dlouhý cca 45 m, další 
dva kratší), dvou akvaduktů, výpustí na přebytečnou 
vodu a ledovou tříšť, vtokového objektu se stavidly  
a česly na konci horní části náhonu nad papírnou.  
Z vtokového objektu byly navrženy dvě téměř vertikál-
ní šachtice vyhloubené v čedičové skále přivádějící  
vodu k turbínám. Odvodnění turbín zajišťoval spodní 
odtokový kanál proražený do skály 4 m pod povrchem 
s vyvedením vody zpět do řeky Moravice těsně pod 
objektem závodu (Král, 1983). Projekt počítal s celko- 
vým převýšením 22–23,5 m (dle výšky hladiny vody  
v Moravici) s průměrným spádem 6 cm/100 m a v po- 
čátečním období fungování papírny s průtokem vody 
v náhonu 4 m3/s. 

Projekt s těmito parametry byl schválen 24. 5. 1890 
(vodní dílo) a 24. 7. 1890 (papírna). Stavbu náhonu, 
včetně ručního proražení tunelů v tvrdé čedičové skále, 
svěřil K. Weisshuhn italským stavařům (firma Miglia- 
rini se sídlem v Kateřinkách, nyní součást Opavy), a to 
v součinnosti se specialisty na stavbu alpských tunelů 
(SOkA Opava, Sonnek L., kronika).

Zakladatel papírny, K. Weisshuhn, se společně s brat- 
rem zabýval zpracováním dřeva v regionu od 60. let  
19. století. Postupně skoupili mlýny a pily na řece Mora-
vici v úseku od dnešní Kružberské přehrady po Opavu 
a na obchodu se dřevem zbohatli. Výrobou dřevěných 
pražců se podíleli i na rozvoji železniční sítě v monarchii 
a Prusku, rovněž tak na budování silnic využitím břidli- 
ce z vlastních lomů (SOkA Opava, Sonnek L., kronika).  
V díle K. Weisshuhna pokračovali jeho synové Karl  
a Ernst, kteří se na chodu papírny podíleli již od roku 
1908, kdy vznikla veřejná obchodní společnost Carl 
Weisshuhn & Söhne (ZAO, Krajský soud Opava).

8.4.2	STAVEBNĚ-TECHNOLOGICKÝ	POPIS	
	 FUNKČNÍHO	CELKU	WEISSHUHNOVA	
	 NÁHONU

Žimrovice si pro vybudování papírny zvolil Karl Weiss-
huhn hlavně ze dvou zásadních důvodů –  dostatečné 
zásoby dřeva v okolitých lesích a přítomnosti vodní  
energie, o které po předchozích zkušenostech věděl, že 
je možné ji využít na více účelů v rámci budoucího pro- 
vozu papírny. Pro reálné využití této vodní síly však bylo 
potřebné vybudovat vodní dílo – vodní náhon, který by 
propojil tok Moravice od jezu u Kozího hřbetu přes kopce 
s papírnou s dosažením dostatečného spádu a průto- 
ku vody tak, aby zabezpečoval potřebné množství  
vody pro účely technologické i energetické a zároveň 
umožnil dopravu (plavbu) dřeva přímo do areálu papírny.

Karl Weisshuhn při návrhu projektu vodního náhonu 
plně využil zkušeností nabytých při pracovních poby-
tech v zahraničí, kde rozvinul své technické zručnosti  
i technologické vizionářství. S výhodami využití moder- 
ní elektrické energie se seznámil při setkáních se samot-
ným T. A. Edisonem.

Obr.	8-21 Situační plán celého původního funkčního celku Weisshuhnova náhonu (podklad SOkA Opava, zpracovali 
Martin Caletka a Miriam Dzuráková). 



Girardovy turbíny, vhodné na spád 22–23,5 m, doda-
la firma Escher, Wyss and Co. z Curychu v březnu 1891. 
Firma se v té době řadila ke světové špičce ve výrobě 
textilních strojů, vodních kol a vodních turbín a hydrau-
lických zařízení.

V polovině května 1891 byla stavba náhonu až do 
továrny ukončena a byla do něj napuštěna voda. Uká- 
zalo se, že vyzdívání náhonu nasucho (kvůli úspoře  
financí) není postačující, voda se cestou náhonem 
zcela ztrácela. Další tři týdny probíhaly utěsňovací prá- 
ce břehů i dna náhonu. Podobně i přívodní šachtice 
vyhloubené ve skále pro vodní turbíny musely být 
dodatečně vybetonovány. 

Dřevobrusírna byla uvedena do provozu 30. 7. 1891, 
šest Girardových turbín bylo napojeno na šest horizon- 
tálních brusů (každý s příkonem 150 HP) a 29. 8. 1891 
byl vyroben první papír.

Spodní náhon byl do konce roku ještě prodloužen, 
a to až k jezu Schulzova mlýna. Prodloužení sloužilo jako 
prevence proti škodlivým vlivům zpětného vzdutí na 
Girardovy turbíny při vyšších stavech vod v Moravici 
(SOkA Opava, Sonnek L., kronika).

V říjnu téhož roku požádal K. Weisshuhn i o povolení 
plavení dřeva po Moravici, a to od hamrů v Nové Pláni 
(tzn. od moravskoslezské hranice nad obcí Kružberk), 
k Weisshuhnovu „továrnímu“ jezu v Žimrovicích  
(SOkA Bruntál, OÚ Rýmařov). První plavení probíhalo 
od 29. 3. 1892 na trase z Jánských Koupelí do Žimro- 
vic (Weisshuhn, 2001). Doprava plavením byla až  
20násobně levnější než doprava koňskými povozy,  
což výrazně zlevňovalo výrobu papíru, ale také nutilo 
další obchodníky se dřevem prodávat jej za nižší cenu.

 V červenci 1929 firma požádala o prodloužení trasy 
plavení dřeva, a to od hamru v Nové Pláni až k mostu 
přes Moravici na státní silnici v Malé Štáhli, což zname-
nalo dopravu dřeva po vodě až ze vzdálenosti 60 km.

Papírna musela zabezpečit dostatek personálu pro 
kontrolu plavby podél řeky i na náhonu, instalovat 
skluzy na dřevo (Obr. 8-22), dodržovat různé podmínky 
stanovené povolením. V tunelech náhonu byly vytvo- 
řeny tzv. nahlížecí otvory pro kontrolu a posouvání klád. 
Na konci horního náhonu, před vtokovým objektem  
na turbíny, bylo napojeno dřevěné koryto, umístěno 
na vertikálních podpěrách, které s potřebným spádem 
a malým množstvím vody splavovalo dřevo gravitačně 
až do prostoru dřevoskladu.

V zimě, když se v náhonu tvořila námraza a ledová 
krusta, musel být led pravidelně rozbíjen (Obr. 8-23)  
a odváděn speciálními výpusty na ledovou tříšť mimo 
náhon (Obr. 8-24), aby nebránil toku vody k turbínám, 
příp. mechanicky nepoškodil lopatky turbíny. Led se 
častokrát hromadil na svazích pod náhonem ve velkém 
množství a pak tál až do června.

Obr.	8-22 Plavení dřeva po Moravici s instalací skluzů 
na dřevo na jezech (SOkA Bruntál).

Obr.	8-23 Rozbíjení ledové krusty v náhonu (SOkA 
Opava).

 
Obr.	8-24 Výpust na ledovou tříšť (SOkA Opava).
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Za účelem zvýšení výkonu dřevobrusírny byly v roce 
1906 nahrazeny dvě Girardovy turbíny Francisovými  
a v roce 1909 byl instalován parní stroj Stumpf od První 
brněnské strojírenské.

Z důvodu potřeby dalšího navýšení výroby byla  
v roce 1912 uvedena do provozu nová dřevobrusírna 
se spodní vodní elektrárnou (Obr. 8-25), které byly 
umístěny na spodním náhonu ve vzdálenosti cca  
1100 m od papírny po proudu Moravice. Spodní náhon 
byl pro tyto účely prodloužen až po zaústění do řeky 
Moravice těsně nad existujícím jezem (tzv. hradeckým 
splavem) pod obcí Žimrovice. Celková délka horního  
a spodního náhonu tak dosáhla 5,5 km.

 V elektrárně byly instalovány dvě Francisovy turbíny 
s výkonem 190 a 140 HP. V roce 1913 byla k budově 
brusírny postavena lokomotiva zn. Lanz na horkou páru 
s výkonem 200 HP. Brusírna tak mohla fungovat 
nepřetržitě, i při malých průtocích vody v náhonu.

V roce 1921 byl provoz spodní dřevobrusírny zru- 
šen, protože se ekonomicky nevyplácela doprava vyro- 
bené dřevoviny do papírny. Elektrárna zůstala plně 
funkční až do roku 1957, vyrobený střídavý proud se 
využíval na pohon holendrů v papírně (SOkA Opava, 
Sonnek L., Historie Olšanských papíren, 2. díl).

V období 1926–1927, po 34 letech provozu, bylo 
přistoupeno k celkové rekonstrukci dřevobrusírny  
a výměně všech turbín za výkonnější a modernější 
Francisovy. Brusírna i nové turbíny byly umístěny  
v nové, železobetonové budově postavené firmou 
Edvard Ast a spol. (Král, 1990). Dvě Francisovy turbíny 
od firmy Českomoravská-Kolben (ČMK) dodávaly výkon 
2x750 HP při průtoku 3,5 m3/s. K nim byl instalován 
generátor značky Siemens-Schuckert. Jak turbíny, tak 
generátor jsou v papírně funkční dodnes (Obr. 8-26).

Obr.	8-25 Projekt výstavby brusírny a elektrárny na spodním náhonu, 27. 8. 1911 (SOkA Opava).

Obr.	8-26 Původní Francisovy turbíny a generátor z roku 
1926 stále v provozu (foto Miriam Dzuráková, 2019).



Obr.	8-27 Nový vtokový objekt a přívodní betonové 
roury k Francisovým turbínám, rok 1926 (SOkA Opava).

 
Obr.	8-28	Vtokový objekt s pevnými a pohyblivými 
stavidly v současnosti (foto Radka Račoch, 2021).

Zároveň se papírna připojila do Ostravské elektro-
rozvodné sítě a v případě přebytku dodávala elektřinu 
pro Opavu. Naopak, při malých průtocích vody v Mora-
vici, mohla továrna ze sítě proud odebírat, čímž se 
stala její výroba nezávislá na vodním zdroji.

Zajímavostí je, že již měsíc po skončení druhé světové 
války byla výroba v papírně obnovena a její elektrárna 
byla první znovu zprovozněnou v okrese Opava. Dodá- 
vala elektrický proud i pro opavskou nemocnici (SOkA 
Opava, Sonnek L., Historie Olšanských papíren, 1. díl).

V roce 1957 byla v papírně zprovozněna parní teplár-
na (spalování hnědo a černouhelného hrubého prachu) 
a provoz spodní elektrárny byl zastaven, a to i z důvodu 
nadměrného opotřebení Francisových turbín a opaku-
jících se nízkých průtoků v Moravici. Spodní náhon byl 
z větší části postupně zatrubněn. V současnosti existu-
je jako otevřené koryto jen jeho část od ČOV po ústí 
do Moravice nad jezem pod obcí.

Objekt spodní elektrárny již neexistuje, původní 
Francisovy turbíny však zůstaly na místě, zasypány 
struskou a překryty betonovou deskou (Obr. 8-29).

 Horní náhon z roku 1891 je nepřetržitě plně funkční, 
pravidelně udržován a opravován (Obr. 8-30), a to pře- 
vážně s využitím autentické stavební hmoty (kamenné 
zdivo). Menší úseky, zejména v místech strmých svahů, 
které jsou častěji porušovány, jsou opraveny betonem 

Obr.	8-29	Místo, kde stávala spodní elektrárna (foto 
Martin Caletka, 2021).

V souvislosti s výměnou turbín byl na konci horního 
náhonu vybudován nový vtokový objekt, tzv. „hřeben“, 
s jemnými česly a pohyblivými stavidly. Rovněž mu- 
sely být vybudovány dvě nové přívodní betonové  
roury k turbínám (Obr. 8-27). Ruční manipulací stavidly 
v hřebenu se řídilo množství vody přitékající rourami 
na turbíny.
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Obr.	8-30 Pravidelná údržba a čištění náhonu (foto 
Miriam Dzuráková, 2019).

 
Obr.	8-31	V exponované části náhonu bylo kamenné 
zdivo nahrazeno betonem (foto Radka Račoch, 2021). 

(Obr. 8-31). Původní Francisovy turbíny s generáto- 
rem, po generálních opravách, dodávají přibližně 15 %  
z celkové dnešní spotřeby elektřiny v továrně.

 Celý funkční celek Weisshuhnova náhonu nemá jen 
historickou, stavební a technologickou hodnotu, ale je 
i významným krajinným prvkem, velmi citlivě zasaze- 
ným do původního prostředí (Obr. 8-32). Zároveň sna-
ha majitelů o jeho autentický vzhled a stav a pravidel-
ná údržba z něj dělají unikátní vodní dílo funkční již přes 
130 let.

Obr.	8-32	Snaha o udržení původního vzhledu náhonu – pravý břeh z kamenného zdiva (foto Radka Račoch, 2021). 


